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  الكتب ا�طبوعة و ا�خطوطة ا�اصة
 بأسانيد السادة آل باعلوي و غ�هم من ا�ضارم

 

الحمــد�!�رب�العــا	�ن�والصــ�ة�والســ�م�ع�ــى�خــاتم��نبيــاء�وا	رســل�ن�

  سيّدنا�محمد�الن�01/مي�و�آله�وصحبه�أجمع�ن،�

 ؛وبعد

فهــذه�بعــض�الكتــب�الطبوعــة�و�ا	خطوطــة�و�ال:ــ�0تتحــدث�عــن�

تـــراجم�شـــيوخ�مـــن�الســـادة�آل�بـــاعلوي�بحضـــرموت�كنـــت�قـــد�أســـانيد�و�

و�تـــم�ترتي`Yـــا�و�وضـــعها�بواســـطة�الفق�ــــ[�  .وضـــعYZا�Xـــي�منتـــدى�أهـــل�/ثـــر

ليــتم�fســتفادة�مYeــا�للبــاحث�ن�و�الــراغب�ن�Xــي�التعــرف�ع�ــى�اســانيدهم�و�

 : علومهم�و�iي�كالتاgي

بكـر�للشيخ�ع�ـي�بـن�إبـي�) ط( ال2قة ا�شيقة / أسانيد الطريقة). ١(

 )هـ�٨٩٥: توXى( السكران�باعلوي�

للشـيخ�أبـي�العـدني� ) ط( ا:زء اللطيف / ا7حكيم ال5ـيف). ٢(

 )هـ�٩١٤:ت(بن�إبي�بكر�العيدروس�



٢ 

 

للحبيــب�شــيخ�بــن�عبــدهللا�) خ( الطــراز ا�علــم و ال>ــ ا�لهــم).  ٣(

 )هـ�٩٩٠: ت( العيدروس�

للسـيد�) خ( اAفخة القدوسية بواسطة ا?ضـعة العيدروسـية). ٤(

بــــــــأمر�مــــــــن�شــــــــيخه�الحبيــــــــب�) هـــــــــ�١٢٠٥: ت( محمــــــــد�مرت�ــــــــ�~�الزبيــــــــدي�

 .عبدالرحمن�بن�مصطفى�العيدروس�دف�ن�القاهرة

)٥ .(Bــ ــم الش للســيد�محمــد�الشــ�ي�صــاحب�ا	شــرع�الــروي�Xــي��معج

 .ذكر�Xي�هذا�ا	عجم�شيوخه�و�أسانيدهم. تراجم�السادة�آل�باعلوي 

) خ( ا:واهريـةثبت  نتيجة إشـHل قضـايا مسـلك جـوهر  ).٦(

 )هـ�١٢٢٢: ت( للحبيب�شيخ�بن�محمد�الجفري�

كU ال2اهT الكسبية و األRار الغيبيـة لسـادات مشـايخ  ).٧(

للحبيب�شيخ�بن�محمد�الجفري� ) خ/ط(  الطريقة ا�دادية العلوية

و�هــو�كتــاب�شــه�[�عظــيم�النفــع�و�).هـــ�١٢٢٢تــوXى�بلميبــار�بالهنــد�ســنة�( 

�بالهند
ً
 .قد�طبع�قديما

  ثبت  برهان سلطان مشايخ الطريقة العيدروسية القادرية  ).٨(

 .للحبيب�شيخ�بن�محمد�الجفري�دف�ن�مليبار) خ(



٣ 

 

)٩.( Tبوصل ا?يعة و ا7لق Tللحبيب�عبدهللا�بـن��كتاب وصلة السالك

أحمـــــــد�بلفقيـــــــه�أحـــــــد�أقـــــــران�/مـــــــام�الحـــــــداد�و�مـــــــن�أعـــــــز�أحبابـــــــه�إليـــــــه�

،�توجــد�نســخه�منــه�بمكتبــة�/حقــاف�للمخطوطــات�)هجريــة�١١١٢:ت(

  ٢٩٥٣(ب�[يم�برقم�

للحبيـب�عبـدهللا�بـن���كتاب ا]رر ا?هية / ا�سلسـالت اAبويـة ).١٠(

ه�Xـــــــي�فهـــــــرس�أحمـــــــد�بلفقيـــــــه�و�قـــــــد�أجـــــــاز��هـــــــل�عصـــــــره�فيـــــــه�ورد�ذكـــــــر 

 .الفهارس�لشيخنا�عبدال�ي�الكتاني�رحمه�هللا

لع�مـة���كتاب مفتاح األRار / تـUل األRار و إجـازة األخيـار ).١١(

الـــــدنيا�و�إمـــــام�تـــــريم�Xـــــي�عصـــــره�الحبيـــــب�عبـــــدالرحمن�بـــــن�عبـــــدهللا�بـــــن�

الذي�أجـاز��Yـا�الع�مـة�يح�ـ~�بـن�عمـر�) هجرية�١١٦٤: ت(أحمد�بلفقيه�

رفع (و�شرحها�ر�ـ�~�هللا�عنـه�بشـرح�سـماه�). يةهجر �١١٤٧: ت(/هدل�

 .طبع�عدة�مرات) األستار

للحبيـب�الع�مـة�علـوي�بـن��الرسالة اAافعة / الطريقـة ا:امعـة  ).١٢(

و�iــي�) هجريــة�١٢٣٢:ت(أحمــد�بــن�الحســن�بــن�fمــام�عبــدهللا�الحــداد�

 )٢٦٥٨( رسالة�لطيفة�مYeا�نسخة�بمخطوطات�تريم�برقم�

	ف:ـ~�حضـرموت�الحبيـب�عبـدهللا���بإيضاح األسنادشفاء السقيم   ).١٣(

 )هجرية�١٢٦٦:ت(بن�حس�ن�بلفقيه�



٤ 

 

	ف:ــ~��بــذل اAحلــة / تســهيل الوصــلة إc ســادتنا أهــل القبلــة  ).١٤(

 )هجرية�١٢٦٦:ت(حضرموت�الحبيب�عبدهللا�بن�حس�ن�بلفقيه�

للحبيـب�ا	سـند�عيـدروس�بـن�) ط( عقود اآلل / أسانيد الرجـال ).١٥(

الحب�ـــــ��0و�هـــــو�عبـــــارة�عـــــن�مســـــند�ضـــــخم�رفـــــع�فيـــــه�ســـــند�العلـــــوم�عمـــــر�

 .الشرعية�و�العقلية�إgى�أربا�Yا

للحبيــب�) ط( منحــة الفتــاح الفــاطر / أســانيد الســادة األكــابر ).١٦(

ا	سـند�عيــدروس�بــن�عمــر�الحب�ــ�0،�ألفـه�بســبب�طلــب�الســيد�ع�ــي�بــن�

محمــد�الحب�ــ��0و�الســيد�عبــدالرحمن�بــن�محمــد�ا	شــهور�منــه�الوصــية�

 .fجازةو�

للحبيـب�ا	سـند��عقد اkواقيت ا:وهرية و سمط العT اhهبيـة  ).١٧(

 . هجرية�١٣٠٤عيدروس�بن�عمر�الحب���0و�كان��نYZاء�من�تأليفه�

بـي�بكـر�أللحبيب�) ط( العقود اللؤلؤية / أسانيد الطريقة العلوية  ).١٨(

�طبع�با�سـتانة�بأشـراف�شـيخه�السـيد�فضـل) هـ�١٣٤١: ت( بن�شهاب�

تـــــأليف�( و�صـــــفه�الكتـــــاني�بقولـــــه�. بـــــن�علـــــوي�مـــــوgى�الدويلـــــة�أم�ـــــ[�ظفـــــار�

عجيـــب�Xـــي�س�ســـل�آل�بـــاعلوي�و�أســـانيدهم�ع�ـــى�ســـياق�قـــل�مـــن�نســـج�

  )ع�ى�منواله�بالجداول�و�الدوائر



٥ 

 

ـــيض األRار   ).١٩( : ت(للشـــيخ�عبـــدهللا�بـــن�أحمـــد�باســـودان��)خ(ف

 (هـ�١٢١٣

للشــيخ�عبــدهللا��حــدائق األرواح / طــرق اpــدى و الصــالح  ).٢٠(

 . باسودان�فيه�جملة�وافرة�من�شيوخه�و�أسانيده

للحبيــب�ا	سـند�محمـد�بــن�) خ�مجلـدان( ثبــت ا�بيــب ال>ــي  ).٢١(

و�توجــد�نســخه�منــه�Xــي�تــريم�لــدى�أحفــاده�) هـــ�١٣٤٦: ت(ســالم�الســري�

 .الكرام�،�أث¦~�عليه�الكتاني�Xي�فهرس�الفهارس

د ما وصـل إkـه اإلمـام شـيخ ثبت العقد الفريد / ضبط و تقيي  ).٢٢(

) ط( اإلسالم ا�بيب أzد بن yسن اpدار صاحب ا�xء من األسـانيد

لتلميــــــذه�الحبيــــــب�عبــــــدهللا�بــــــن�أحمــــــد�الهــــــدار،�طبــــــع�Xــــــي�جــــــزء�لطيــــــف�

 .بمصر

�١٣٤٤ا	تـوXى�( ثبت العالمة ا�بيب عبدا} بـن هـادي اpـدار  ).٢٣(

هــدار،�طبــع�Xــي�جــزء�جمــع�تلميــذه�الحبيــب�عبــدهللا�بــن�أحمــد�ال) هجريـة

 .لطيف�بمصر



٦ 

 

) خ( ثبت |فة ا�ستفيد / من أخذ عنهم yمد بن حسن عيديد  ).٢٤(

،�ذكر�فيه�من�شيوخه�) هـ�١٣٦١: ت(للحبيب�محمد�بن�حسن�عيديد�

 .الذين�قاربوا�/ربعمائة

للحبيـب�سـالم�بـن�) ط(  منحة اآل� / االتصال ببعض أوkاه ثبت  ).٢٥(

ذكـــر�فيـــه�شـــيوخه�) هــــ�١٣٧٨: ت(بكـــر�بـــن�ســـالم�حفـــيظ�آل�الشـــيخ�أبـــي�

 . الذين�قاربوا�ا	ائة�و�الخمس�ن

̈ا�) خ( ا�الصــة الشــافية / األســانيد العاkــة ).٢٦( للحبيــب�مف:ـ~�مــال�

̈ا�سنة�(علوي�بن�طاهر�الحداد�  )هجرية�١٣٨٢توXى�بجهور�بمال�

للحبيب�سالم�بـن�أحمـد�بـن�جنـدان�آل���معجم ا�الصة الHفية  ).٢٧(

 )هجرية�١٣٨٩توXى�بجاكرتا�( الشيخ�أبوبكر�بن�سالم�

)٢٨.(   Tالعلوي للحبيب حسـ Tفتح القوي / ذكر أسانيد السيد حس

و�هـذا�الثبـت�) هجريـة�١٣٣٠تـوXى�بمكـة�( بن yمد ا�ب� مفـ� مكـة

 . جمع�تلميذ�الشيخ�ا	ؤرخ�ا	سند�عبدهللا�بن�غازي�الهندي

 ثبت الفلك ا�ش� إc فلـك أسـانيد اإلتصـال با�بيـب البشـ� ).٢٩(

للقا�ـــــــ��0إبـــــــي�بكـــــــر�بـــــــن�أحمـــــــد�بـــــــن�الحســـــــ�ن�بـــــــن�محمـــــــد��

 )هجرية�١٣٧٤توXى�بمكة�(الحب���0



٧ 

 

�١٣٣٣: ت( ثبت ا�بيب عثمان بن عبدا} بن عقيـل بـن �ـ�  ).٣٠(

 )فهرس�الفهارس( ذكره�الكتاني�Xي�) هجرية

: ( قال�الكتاني�Xي�فهرسـته�بن سقاف ا:فريثبت ا�بيب علوي  ).٣١(

له�ثبت�Xي�كراريس�نرويه�عن�السيد�محمد�بـن�سـالم�السـري�باهـارون�

 )عن�السيد�عيدروس�بن�عمر�الحب���0عنه

الفيوضات الوهبية من السلسلة العلوية للح�ة ا�دادية تلقنها  ).٣٢(

للحبيـب�علـوي�بـن�عبـدالرحمن�ا	شـهور�،��األخوان القادرية و الشاذkة

أوردها�حفيده�شيخنا�أبوبكر�العدني�Xـي�كتابـه�الـذي�صـنفه�Xـي�مناقـب�

 )لوامع اAور(جده�و�ا	سم~�

للحبيـب� منظومة  م5وع ا�ـدد لقـوي / نظـم السـند العلـوي  ).٣٣(

 .إبراهيم�بن�عمر�بن�عقيل�بن�يح�~�رحمه�هللا

للحبيـب�محمـد�بــن����ت�ـ األسـانيدثبـت الطـالع الســعيد /   ).٣٤(

 . علوي�ا	الكي

للحبيــب�محمــد�بــن���ثبــت العقــود اللؤلؤيــة باألســانيد العلويــة ).٣٥(

  علوي�ا	الكي



٨ 

 

��ثبت  نور ا2Aاس / ا7عريف بأسانيد و مرويـات ا:ـد عبـاس  ).٣٦(

 للحبيب�محمد�بن�علوي�ا	الكي

نزيـل�جـدة�حفظـه��اkـاف�ثبت الشيخ عبدا} بن أzد اAاخ�   ).٣٧(

 .هللا�و�متواجد�ع�ى�/ن�[نت

للسـيد� ثبت النسج و ا�يط ?عض أسانيد العالمـة إبـن سـميط  ).٣٨(

محمد�حمزة�بن�محمد�ع�ي�بن�محمد�ا	نتصر�با!�الكتاني�و�متواجـد�

 ع�ى�/ن�[نت�ع�ى�هذا�الرابط

كـر�للحبيـب�أبـوبكر�العـدني�ا	شـهور�ذ) ط( ثبـت جـ� القطـاف  ).٣٩( 

فيــــه�شـــــيوخ�الحبيــــب�عبـــــدالقادر�بــــن�احمـــــد�بــــن�عبـــــدالرحمن�الســـــقاف�

 .نزيل�جدة

ــور  ).٤٠( Aــات ا للحبيــب�أبــوبكر�العــدني�ا	شــهور�ذكــر�فيــه�) ط( قبس

بي�بكـر�بـن�علـوي�ا	شـهور�و�هـو�متواجـد�أشيوخ�والده�الحبيب�ع�ي�بن�

 .ع�ى�موقع�الغرباء

  اهللاُ وَ 
ْ
  ُق ف� وَ مُ ـال
� � � 

� �   

� 


